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1. tdrttnet:

Baratom regi vagya teijesult

nemregiben. AngolorszSgban
jarva vett mag£nak egy csucs-
technikat. A csucstechnika
ezuttal egy „zsebr£di6" for-

majaban e>kezett Budapestre.
Mit mondjak, val6ban csucs egy
darab. A kedves fogyasztb, a
kedves hallgato nem kell hogy
tekergessen, nem kell hogy
allom£sok ut£n hajkurSsszon az
eterben, s nem kell hogy attol

feljen, epp egy erdekes mondat
kozepen hallgat el a masina.
Mindezeket a ,,munkafolyama-
tokat elvegzi ' az a kis ..fedelzeti

szamitogep" amely a r£di6ban
van. Ha megmondjuk a megfe-
lelo hullamhosszt, megkeresi
azt, s automatikusan rajta tartja

a keresdt mindaddig, amig
ujabb utasitast nem adunk neki.

2. tort6net:

Kell-e nekunk szamitogepet
gyartani, tette fol a kerdest egy
diak nemreg egy talalkozon.

Minek gyartunk mi mikrosza-
mitogepeket, amikor ezt sokkal

jobban tudjak nalunk a nagy
mikroelektronikai cegek. Inkabb vegyunk toluk olcson gepe-
ket - jelentette ki egy mar nem diak egy masik talalkoz6n.
Ugy tunik, hogy a hazai mikroszamft6g6pek nem vivtak ki a

folhaszn^lok tulzott elismereset, mart ez a ket velemeny meg-
lehetosen sok folhasznalbban kristdlyosodik ki konkluziokent.

Mikdxa a ktt torUnetnek egym&shoz?

Talan nem tul nehez kihamozni mondandomat. Hala istennek
a mikroelektronika, sot maga a mikroszamit6gep olyan mer-
teku hetkdznapiv6 vSlasanak vagyunk tanui, ami nemcsak azt

jelenti, amit eppen lapunknak ebben a szam£ban fejteget egy
szerzonk, hogy most mar azutan valoban itt a csod, a gyart6k
nem kepesek tobbe extraprofitok millibit zsebre vagni mikro-
gepekbol, hanem a hetkoznapiv6 val£s lassankent azt is je-

lenti majd, hogy egyre kevesebb lesz az olyan technikai esz-

koz, amely nelkulozni tudna valamifele ..intelligens" alkat-

resz jelenletet. Ma meg csak
a csucstechnikSt kepviselo ra-

dioban van ott a mindentud6
elektronikus keresd. Holnap

azonban mar a szocialista piacon
sem tudunk eladni radi6t

enelkiil. Ma meg ra lehet s6zni
a kedves vevore a mikro-

elektronika helyett nem tudom
micsodakkal keszulo automata
mosogepeket, meg automata
ezt meg azt, holnap azonban
ma> az automata fogkefenek

is tartalmaznia kell a megfeleld
elektronikat.

Gondolom, a kedves olvaso is

kitalalta, amit en kitalaltam,

hogy mindezt valahol. valami-
kor meg kell tanulnunk. Ra kell

jonnunk, hogy mi az, amit a
mikroelektronika nem bir el.

A Primo gap vallatasan a ceg
jelen levo kepviseloje a gyartas

soran folmerult hibakra azt
mondta. hogy a sarisSpi asz-

szonyok igyekeznek, de azert

nem jap£n munk&sok. E sorok
irbja pedig ugy gondolja, hogy
ami ma nem megy, meg mehet
holnap. S ha ma meg eszunkbe
sem juthat versenyezni a csucs-

technikat gya>to cegekkel,
holnap talan kamatozhatnak mai csokevenyes mikroelektro-
nikai termekeink. Mert hogy holnapra talan megtanulunk
annyit kis kudarcaink es felsikereink kozben, ami elegendo le-

het ahhoz, hogy a holnapi technikaban is legal£bb a hatul kul-

logok kozt tartsuk a helyunket.

fgy hat engedjek meg, hogy az altalunk nagyon szeretett, de
legalabb mikroelektronikai szinten elfuseralt mikroelektro-
nikai lapocska, a BIT-LET landzsat torjon amellett, hogy igen-
is kell nekunk a szamitbgep gyartds, kell nekunk a Primo, a
HT (meg jobban kellene, ha hazai konstrukcio lenne), a

Homelab es a tobbi.

Aki nem szereti oket, tekintse kiserietnek, tekintse ujj-

gyakorlatnak, ami elengedhetetlen felt^tele nem az elore-
toresnek, nem a felzarkbz^snak, csupa*n a nem tul elokelo
hely megtartasanak.
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BELULROL

© Hiroldal amelyben bemutatjuk az Osborne 3-at. amely komoly gepnek tunik. s raadasul 6sszecsukhat6. akar egy btirond

© Budapest-London ratour - benyomasok a londoni mikroszamft6gepes vilagr6l 1 985 <3szen magyar szemmel.

avagy nem minden fenylik. ami angol

© Vallatd - klnpadon a Sinclair QL - atlagosztalyzata 4.1 j6. de lehetne jcrbb is. Egy vallatas. amelyt6l tobbet vartunk.

s egy g6p. amelyet sokat vartunk. s amely belebukott a va>akozasba

© Programajinlat - amelyben a QL-hez kozlunk programozbi tanuls^gokat rejt<5 j^tekocska-programot.

egy Hilbert-gorbet rajzolo programot es nehany tricket 6s trukkot

© Primo - egy olvas6nk nagy munk^j^nak eredmenye az az imponal6 meretu t4bla"zat. amelynek a felet kozoljuk most,

ma^ik felet majd januaVi sz^munkban.

© Posta - amelybo^ kiderul. hogy miert nines ebben a lapsz£mban igazan postal

© Zsdkbamacska-nyar6 - egyfordulos palyazat szereny nyeremennyel.
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Ha az amenkaiak koriatozzak a japan IC-k.

mikroprocesszorok importjat. akkor nem a

f6lvezet<5ket viszik oda. hanem maguk a japa-

nok mennek. Harom nagy japan f6lvezet6-

gyart6 ceg a Hitachi, a NEC 6s a Fujitsu el-

hatarozta. hogy termel6s6nek egy resz6t az

Egyesult Allamokba helyezi at. A japan f6l-

vezet6 eszkozok.kulonosen a 256 K-s mem6-
nak igen keresettek az amenkai piacon.

A Computer Aids nevu szamitastechmkai

ceg n6hany mikroszamit6gepes term6ket vitt

piacra a hatranyos helyzetuek szamara Az
egyik term6k egy Small-Talk nevu gep m6-
dositott Epson MX-20 nyomtat6val 6s be-

sz6dszmtetizatorral. Ez Iehet6v6 teszi a va-

kok szamara. hogy szami't6g6pet hasznalja-

nak szovegfeldolgozasi celokra A konfigu-

raci6 kb 2000 dollarba kerul

A MAV azt tervezi. hogy tobbszaz kilom6te-

res vonalain mikroprocesszoros forgalom-
ellen<5rz<5 6s iranyitb berendez6seket telepit.

A forgalomellenorzSK a biztosit6 berendeze-

sek inform6ci6i alapjan kozvetlen taj6kozta-

tast adnak a vonalak forgalmi allapotar6l

Az iranyitti berendezesekkel pedig parancsok

tovabbtthat6k 6s v6gezetul el6segithet<5 a

vonalak jobb kihasznalasa. a szukseges me-
netsurit6sek lebonyoh'tasa

szekotve, melynek elvei hasonl6ak a mikro

szam(t6g6pek sikeres Ethernet hal6zatahoz

A k6s6bbiekben tervezik a k6tf6le hal6zat

egyesft6s6t. mellyel el6rhet(5 lesz. hogy a sza-

mft6g6pes tervez6s. gyart6s-el6k6szit6s. gyar-

tas egys6ges iranyftassal automata m6don
folyj6k

Az Ericsson uj hordozhato szamit6g6p6t plaz-

ma-k6perny6vel lattakel.6s ez Iehet6v6 teszi.

hogy k6perny<5tarta!ma barmilyen iranybdl

Iathat6 legyen. barmilyen f6nyviszonyok mel-

lett. A plazma-k6perny6 ugyanis nem a visz-

szavert f6nnyel. hanem sajat f6ny6vel valik

Iathat6va. A lapos k6perny<5 felbont6sa

640x400 k6ppont

Haromnapos konferencia volt a kozelmultban

hazankban a textiliparr6l. illetve a textilipar

6s a szamitastechmka kapcsolatar6l A ta-

nacskozason felsz6lal6 szakemberek elmond-

tak. hogy ma mar nemcsak az ugyvitelben. a

termel6siranyitasban. a kutatasban. hanam a

textiltervezesben is nagy szerepet kaphat a

szamit6g6p A mat szamft6g6pes rendszerek

amellett hogy teljes m6rt6kben k6pesek ko-

vetni az emberi fantaziat. m6g gyorsabban is

dolgo/nak az embern6l

Meg februarban tort6nt, hogy az Orion gyar

gyartmanyfejleszt6si f6osztalyan szamft6g6

pen modellezt6k a tavaszi focim6rk6z6sek

eredm6nyeit. A g6p akkon j6slatat osszeha

sonlitva a val6di eredm6nyekkel kiderult.

hogy a g6p szerint is a nagy ..harmas" v6gzett

a dobog6n. Amit a g6p mar nem tudott el-

talaim a Honv6d hat. a Raba egy ponttal

tobbet, a Videoton harommal kevesebbet

szerzett. ^ ,

mezre 24 000 k6pkockat k6pes rogzfteni.

Az informaci6 forrasa kulonf6le lehet: p6ldaul

szem6lyi szamft6g6p. tv-kamera. vide6-

magn6 stb. Megfelel6 szoftver alkalmazasaval

a k6pkockak pillanatok alatt megjelem'thet<5k

a kepernyfin. A k6peket all6k6penkent. de

gyorsan egymas utan is meg lehet jeleniteni.

J6I alkalmazhat6 az uj k6szul6k p6ldaul

EKG-gorb6k. rontgenfelv6telek. mikroszk6p-

nagyftasok tarolasara. Egy6bk6nt a berende-

z6sen 1 3 perces vide6musor is rogzithetfi.

Az Eur6pai Gazdasagi K6zoss6g is beszallt

a sz6mit6g6pes fordit6g6ppiacba. Tobb milli6

dollart koltott mar folyamatosan tok6letesi'tett

fordit6g6penek. a Systrannak a fejleszt6s6re.

A g6p mar k6pes angolr6l franciara. franciar6l

angolra. angolr6l olaszra ford/tani Most
k6sziil a franciar6l n6metre 6s az angolrol

n6metre fordft6 program. A kozds piac 6rt6-

kel6se szerint a Systran amellett. hogy jelen-

t<5sen csokkenti a fordftas id(5tartamat, a kolt-

s6geket mintegy felezi.

Az irodai automatizalas eszko/eit kieg6szitik

az un. tavm6solo berendez6sek. amelyek a le-

velez6st hihetetlen m6rt6kben k6pesek fel-

gyorsltani. Ezek a berendez6sek tulajdonk6p-

pen telex uzemben mukodtetett k6perny6s

Ir6g6pek. amelyek a tovabbftand6 Iev6l szo-

veg6t n6hany masodperc alatt juttatjak el

a telex-osszekottet6sben I6v6 partnerhez.

Ilyen k6szul6ket gyart p6ldaul a japan Sharp

c6g. mellyel maximahsan 9600 bit/masodperc

sebess6ggel vihet<5 at az informaci6. A k6szu-

I6k egyszerre harmmc A/4 formatumu levelet

fogad be a tarol6jaba 6s max. 30 masodperc

alatt automatikusan beolvassa 6s tovabbitja

darabonk6nt azokat.

1988-ban tervezi v6glegesen uzembe he-

lyezni a General Motors els6 szamlt6g6pes

integralt gy6rt6su autogyarat. melyben emben
k6z 6rint6se 6s kozvetlen emberi iranyitas

n6lkul kezdik meg az uj amerikai kiskocsi.

a Saturn gyartasat. A gyarban minden muve-
letet robotok v6geznek majd. A robotok egy

On. MAP elnevez6su ha!6zattal vannak osz-
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Uj audiovizualis m6dia. a Panasonic RL-H
7000 jelent meg az eurbpat piacon. Az uj

optikai adattarol6 egy husz centim6teres le-

Compan-8 n6ven uj mmiszamit6g6p gyarta-

sat kezdt6k meg a lengyelorszagi Meta-Elzab

szamft6g6pgyarban. Az els6sorban muszaki

6s eg6szs6gugyi teruletre szant miniszamit6-

g6pb<5l a kovetkez6 6t 6vben mintegy 3500
darabot terveznek gya>tani. A Meta-Elzab

gyarban k6szulnek egy 6ve mar a Meritum-1

tfpusu lengyel szem6lyi szamft6g6pek is.

•
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Az Oberon International ceg Omm-Reader
neven jelentette meg uj szovegolvas6 k6szu-

leket, amely els6sorban mikroszamftog<§phez

hasznalhat6. Az uj keszulek, amely gepelt

oldalakat kepes beolvasni a szamlt6gepbe
- szuksegtelennd t6ve ezuttal a beg6pel6st -

legf<5bb jellegzetessege. hogy egyeni. sze-

melyes igenyekhez keszult. olcs6 megoldas.

A beolvasand6 szovegoldalon a k6szul6k

tulajdonosa egy vonalz6hoz hasonl6 szer-

kezetet mozgat fugg<5leges iranyban. mi-

kozben a gep beolvassa a gepelt szoveg-

sorokat.

A New Media Graphics Corp. olyan kiegeszit6

kartyat arul az IBM PC. XT 6s AT kompatibilis

g6pekhez. amely Iehet6ve teszi a szamft6gep

altal generalt szoveg es kep videtiszalagon

val6 tarolasat. A PC-VideoGraph kartyan egy

6845-6s mikroprocesszor van es 128 kbyte

videoRAM. A kepfelbontas 690x400 keppont

es a szfnek szama 16. Opci6i: fenyceruza.

eger. ..6rint6s" kepernycV A kiegeszites ara

695 dollar

i

Fekete fellegek arnyekoljak a szarvasmarha-

tenyesztest. A vilagban felhalmozott, el-

adatlan hushegyek igen nyomott arakat pro-

dukalnak. fgy hat hagyomanyos exportter-

mekunkkel csak alacsony termelesi koltsegek

mellett lehetunk versenykepesek. Ennek el-

ereset segfti el<5 a KSH-SZilV tatabanyai

szamltbkozpontja altal kifejlesztett szarvas-

marha-tenyesztesi operatfv iranyftasi rend-

szer. A technologiai csom6pontokhoz igazod6

szamft6g6pes program jelent6sen megkony-
nyfti az allattart6k munkajat. Alkalmazasa az

allattenyeszto" szakemberek es az allatorvosok

kozremukodesevel jelentfls tobbletjovedelmet

eredm6nyezhet.

Az IBM PC-AT. Intel 80286 processzoraval

mind az asztali. mind a tobbfelhasznal6s val-

tozatban. vilagszerte a professzionalis sze-

melyi szamftbgep szabvanya lett. Ahogy ez

mar hagyomany a szemelyi szami'togepek

piacan. az IBM bejelent6se utan megjelentek

azok a gyart6k. akik a g<§p architekturajat

utanozzak:

• Compaq Computer Corp.

• Corona Data Systems Inc..

• Kaypro Corp.

• NCR Corp.,

• Tele Video Systems Inc..

• Texas Instruments Inc..

• Zenith Data Systems stb.

Az IBM. a forgalmazas kezdeten alkatresz-

ellatasi es gyartasi problemak miatt rendkivul

nosszu. 9 h6napos szallitasi hataridflt tudott

vallalni. 1984-ben 25 000. 1985-ben var-

hat6an 30 000 darabot szalh'tott. illetve

szallit. A kompatibilis gepeket gyart6k

1985-ben 102 000 darabot szallftanak es

bizonyos becslesek szerint 1986-ra ez a szam

418 000 lesz.

Mivel az IBM most mar rovid hataridfire igazol

vissza. az AT kompatibilis gepeket gyart6k

kenytelenek az IBM PC-AT-nel nagyobb

teljesftmenyt olcsbbb aron kmalni.

Egyel6re a helyzet eleg zavaros: kulonbo-

z6ek a hattertarak. a btfvltesi Iehet6segek. az

6rajelsebessegek es az alkalmazasi szoftver

kompatibilitas attekinthetetlen. Az arak 2500

6s 7000 dollar kozott mozognak. Jelenleg

a Compaq 6s a Texas Instruments latszik

a leger<5sebbnek. A PC-AT-khez ert6 tanacs-

ad6k szamara egyelfire j6 uzletet kinal a

normal vev6 szamara attekinthetetlen helyzet.

-Uj. szamitbgep-ertekelesu. fotogrammetriai

karmegallapltasi m6dszert dolgoztak ki sz6-

kesfehervari szakemberek a foldreng6skarok

megallapftasara. A foldi fenykepez6s soran

harom kulonbozo" pontbol keszftenek felvete-

leket az 6puletr6l. majd ezt bizonyos id<5 utan

megismetlik. A fenykepeket osszehasonlftjak

es az 6sszehasonlftasb6l szarmaz6 adatokat

szamft6geppel kiertekelik. s fgy pontos, gyors

es megbizhat6 kepet kapnak az adott epulet

altal elszenvedett foldrengesi karokr6l.

Mintegy hatvan budapesti jelzfilampaval ira-

nyltott kdzlekedesi keresztezfidest kapcsoltak

be eddig a BKV forgalomiranyitd agykozpont-

jaba. A Siemens gyartmanyu nagyszamit6gep

hangolja ossze ezen forgalomiranyft6 lampak

mukodeset. Ezt a munkM harminc esetben

mar az uttestbe szerelt ugynevezett rezg6-

korok is el<5segftik, amelyek szamlaljak es jel-

zik az uton athad6 jarmuveket. Az eddigi

eredmenyek biztat6ak. Mintegy 10-15%-ban

javult a kozekedes. A tervek szerint tovabbi

tobb mint haromszaz keresztez<5dest kell

a szamft6gepre kotni. A program megval6sf-

tasaval evi kozel ketszazmilli6 forintos uzem-

anyag-megtakarftassal is szamolni lehet
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London mikroszamitogep-orszag fdvarosa, Angliaban van a legtobb hazi
szamitogep (szaz lakosra szamitva) a vilagon. Angliaban lett Clive bacsibol
Sir Clive (ugye mindenki tudja a vezeteknevet ? ! HIVIONIS) . csak Angliaban
fordulhatott eld, hogy a vilaghirii radio es tevetarsasag odaadta nevet egy
mikroszamitbgepnek. a frigyet megszenteld tevesorozatot nalunk is lehetett
latni - ilyen es hasonld erzesekkel setaltam 1985 novembereben Londonban.
Rovid szolgalati uton voltam. zsufolt programmal. London mellett negy
mas ,,videki" varosban is - keves szabad percemben tudtam csak szamito-
gepes hobbimnak elni, gyakran, mivel este volt, boltzaras utan. csak (ki-
rakat)iivegen at ..nyalogattam a mezet". Talan jobb is volt igy. hiszen jel-
szavam amugyis csak az volt: Mindent a szemnek ! Pontos adatok. de szub-
jektiv kommentarok kdvetkeznek tehat, kedves olvaso, hiszen egy ilyen
rovid nezelddes mast nem tesz lehetdve.

(Se)hol egy szamitogepbolt?
A bevezetdben lei rt lelkesedesem nyoman az elso furcsasag az volt, hogy
jarva a londoni belvaros utcait, nem sikerult szamitbgepes szakuzletre buk-
kannom. Nos. London nagy, en meg kicsi voltam. keveset szaladgalhattam,
nem aliithatom, hogy nincsen. De mint fut6 benyomast, rogztthetem. hogy
az otthoni szamitogepeket (azaz egy-ket kivetellel minden 8 bites gepet)
Angliaban nem erre szakosodott uzletekben aruljak elsfisorban. sot ilyen
iizlet alig van. (Egyetlen Commodore-boltot lattam csak, ott viszont a
Commodore-valasztek felsd vege hianyzott: a 600 as es a 700-as sorozat.
a PC, hogy az Amigardl ne is beszeljek.) Persze lehet azert gepet venni,
de hoi? A nagyaruhazak es a bolthal6zatok (pi. Boots. W. H. Smith) szamit6-
Sepes osztalyain. az elektromos profilu bolthalozatokban (Dixon, Lasky)
s azokban az amerikai stilusu vegyesboltokban pi. a Tottenham Court
Roadon. ahol a magyar turistanal angolul nem sokkal jobban beszeld.
enyhen gyanus kulseju fiatalemberek alldogalnak a pult mogott. es ahova
derek angol polgar aligha menne vasarolni. (Mondani se kell. hogy ez utobbi
helyeken vannak a legolcsobb arak.) Mivel az ilyen vegyeskereskedesekben
a radibtol, tevetdl a videoig, a buqylibicskatol a kenyerpi ritoig mindent
lehet kapni, az elad6k alig alig ertenek a szamitbgepekhez, es a valasztek is

igen szegenyes, kiilonosen ami a tartozekokat. periferiakat illeti. Az egyik
bolt kirakataban ott volt a teljes Sinclair-valasztek. Spectrum Plus. Inter-
face. Microdrive. Ezen felbuzdulva, bementem. hogy vegyek ket microdrive
cartridge-ot, azaz a hozza valo kazettafelet. Az elado huvos angolos (de
nem angol) nyugalommal kozolte. hogy olyan nekik nincsen. Nem tudom,
mit higgyek: tenyleg nem volt nekik ez az elemi szinten nelkulozhetetlen
tartozek vagy a fick6 egyszerden nem tudta, hogy mi fan terem, pedig eset-
leg ott volt a f iokbon. Angliai szamitdgepes folybiratok olvasoi emlekezhet-
nek, hogy nemreg meg szinte havonta hirdetett egy Spectrum nevu szamito
gepes bolthalozat (nines kozuk a Sinclair Spectrumhoz). Egyotlen boltjuk-
kal talalkoztam. az is ugyanilyen vegyeskereskedes volt. A hirdetesekben
szerepld valasztekrol, szakszeru kiszolgalasrdl itt sem volt sz6. Egy masik
helyen viszont eppen a boltban jartamkor szereltek le a szamitogeposz-
talyt. hogy helyet adjon a karacsonyi vasar szemmel lathatolag fontosabb,
nem szamitogepes kacatjainak. Kezdett kezzelfoghatova valni szamomra
az a helyzetertekeles. melyet szamos helyen olvashattunk : a mikroszamito-
gep-ipar valsagarol. az eladasok visszaeseserdl, a keszletek felhalmozodasa-
r6l, a Dragon, az Oric cs6djer6l, az Acorn, Sinclair, s5t a Commodore vesz-
tesegeirdl. penzugyi zavarairol.

Akkor hogyan vasarolnak ?

Az atlagvevd. az elsd gepes vasarlo bizonyara ezekben az aruhazakban es
vegyesboltokban. A valamivel igenyesebb szamitdgepbarat viszont tobb-
nyire postai megrendelessel ! A nyaron lattam egy hirdetest, hogy megjelent
a nalunk is ismert kitund Spectrum- potnyelv, a Beta Basic legujabb valto-
zata. a Beta Basic 3.0 es megkertem egy Angliaba keszuld baratomat:
menjen be a boltba es vegyen egyet. Ores kezzel tert vissza. es en meg nem
hittem, hogy ne lenne egy bolt se, ahol kaphatd lenne egy ilyen, viszonylag
ismert szoftver. Nos. utblag bocsanatot kerhetek baratomtdl: en sem talal-
tam. A szoftverpolcokon csak a jatekkazettak voltak. barmilyen felhasznal6i
szoftver csak ritka kivetelkent. A postai szallitas viszont egyszerG. gyors es
olcs6 (az arak altalaban igy is szerepelnek a hirdetesekben: VAT and pp
incl. - azaz adoval es csomagolassai. szallitassal egyiitt.) A maniakusan
gyanakvd magyar vallalatok figyelmebe: egy telefonra kiildik az arut Ha
van hitelkarty^d, meg jobb, de ha nines, utanvettel. Es nem felnek, hogy
valaki hulyeskedik veluk. pedig idetlenek es vandalok (telefonfulke) ott is
akadnak. A (jatekokhoz kepest) kis peldanyszamu hasznos szoftvereket
tehat a cegek meghirdetik a nepszeru szamitdgepes lapokban, es mindenki
postan rendeli ezeket. Ugyanigy az alkatreszeket, a hajlekonylemezeket,
a csatlakozbkat, mindenfel6t. jgy j6l jar mindenki, csak a magyar turista
nem. hiszen neki ritkan van ideje egy adott helyen megvarni, amig meg-
rendelt aruja megerkezik. A nehany-tiz fontot elero arucikkeknel nem re-
menytelen a helyzet, gyakran masnapra (!) igerik a hazhoz szallitast. es
kemenyen be if tartjak. Edesbus a helyzet a VAT (ado) visszateritessel.
Osztrak es NSZK elmenyeinkbSI joleso bizsergessel idezhetS fel. ahogy
..Mehrwertsteuerpapier !" csatakialtassal visszacsalogatjuk a vetelar
10-20 szazalekat. Nos, tudatom. hogy ez a lehetdseg Angliaban is fennall.
Az egyes boltok kirakataban kulon is feltuntetett ..exportar" erre utal.
(Sok boltban azonban nincsenek erre felkeszulve, nines hozza urlapjuk sem.
Erdemes eldre megkerdezni. mert nem elhanyagolhato penzrol lehet szo.)
De (itt is) csak ugy fizetik ki a visszateritest. ha mar kivittiik az arut a ha-
taron es az igazolopapirt lebelyegezve bemutatja valaki Mivel Anglia

lenyegesen tavolibb. mint Ausztria vagy az NSZK. amig a tobbszor emlitett
magyar addvisszaszerzd szolgalat nem indul be, a legegyszerubb. ha angliai
rokonunk-baratunk (szegeny !) megeldlegezi nekunk a VAT-ot. es azutan az
6 cimere kuldetjiik. A Heathrow repulSteren kulon postazsak van a kifele
mendk vamjanal. ahova a VAT-boritekokat be lehet dobni. (Mindenre gon-
dolnak. hiszen a tranzitban nines postalada.)

Mit vehettek karacsonyra

?

Angliaban most kotellel fogjak a mikroszamitdgep-vevdt - fdleg azert. mert
(keves kivetellel) hianyzik az a fajta ujdonsag a piacr6l. ami ujra a boltba
csalna az angliust. A rengeteg eddig eladott geppel - ugy latszik - egyelftre
kimeritettek azt a lakossagi reteget. amelyik komolyan vagy kivancsisagbdl
raszant 150 font koriili osszeget egy hazi szamitdgepre. Most mar vagy
nekik kellene masodik gepet eladni. vagy az eddig elzarkozdknal torni at a
falat ami egyik se konnyu. nem is nagyon sikerul. Hogyan pr6baljak

?

Peldaul arhaboruval. De igyekeznek a latszatot es a forgalom nevleges er-
teket megdrizni, ezert nem adjak olesobban a gepeket, hanem ..ingyen
szoftyert" adnak hozzajuk 50-100 font nevleges ertekben vagy ..csomag-
kent" aruljak. a regi arert most mar a gep mellett magnot. botkormanyt
es csatoldt, s6t, reklamajandekkent zsebtevet(l) is felajanlva. Igy a Spect-
rum Plus csomagban tovabbra is 130 font koriil kaphatd. de kapsz melle
vagy 100 font neverteku mindenfelet. (Vajon mennyi lehet a termeISi aruk,
ha meg igy is megeri arulni ?) Sinclairnel maradva. a QL arat mar az6sszel
megfeleztek ( !). most 200 fontert kaphatd. Spanyolorszagban mar gyartjak
a 128 kilobyte-os Spectrumot. kulon szambeado billentyuzettel, mely
48 K-s allasban minden eddigi Spectrum-programot tud hasznalni (100%
kompatibilis), de Angliaban csak jov6re aruljak. (Kulonben ki venne meg a
regibol a keszleteket ?)
A Commodore ketsegbeesetten vedi a C64 200 font koriili arat. A csali
naluk is az arukapcsolas 200 fontert arultak peldaul altalanos akci6kent az
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MPS 801 -es nyomtatdt 6s a 1 541 es lemezmeghajtot egyutt! Kaphato
viszont mar, 280 font kbriili aron a Commodore 128. mely a C64-gyel kom-
patibilis teljesen. de van 128 K-s uzemm6dja es CP/M iizemm6dja is. Ki-
fejlesztettek hozza (vegre!) ketfele gyorssbb lemezmeghajtot is. a 1570
jelG egyoldalas. a 1571 jelu ketoldaias. 450 fontert a tied a C 128 es az 1570
es. de csak ha egyutt veszed

!

Amikor ezt irom. meg eldttuk a karacsonyi vasar. Nem ketseges. hogy ilyen
engedmenyekkel sok regi es ujabb tipust el fognak adni. De ahhoz sem kell

nagy jbstehetseg. hogy eldre lassuk: 1986 elejen ami megmaradt a C64-b8l
es a Spectrum Plus (48 K)-b6l. azt az eredeti ar tortreszen fogjak a vev6
utan hajitani .

Egy sikertdrtenet

Nem tipikus. Annyira nem. hogy az egyik szaklap vezercikkben elemezte:
az Amstrad (Schneider) gepek gyartoja nem is igazi mikroszamitogepes ceg,
latszik, hogy mas iparagbol jottek. Nem tipikus. mert amit bejelentenek.
betartjak. a gepek kifogastalanok. nem kell oket visszahivni rejtett hibak
miatt. a ROM-ot nem kell ujrairni, a szallitas folyamatos. . . Nos, az egyetlen
mikro, amely a mai piacon is sikeres, 6s felfutbban van Angliaban (6s az
NSZK-ban is), az Amstrad. NSZK-beli nev6n a Schneider. CPC 464 jelu

g6piiket beepitett kazett6s magndval 6s monitorral 6rult6k. igen olcsdn.
Az igazi attdres azonban id6n kovetkezett be: nem sokkal dragabban ki-

hoztak el6bb a CPC 664-et (a magnd helyett 3 hiivelykes lemezmeghajtdval),
majd a CPC 6128-at, ahol a memoria 128 K-ra nott. 6s ennek 6ra. CP/M-
mel. meghajtoval 6s monitorral egyutt 300 font! (Egy font, amikor ezt

irom. kb. 70 forint. 1.44 $. 3,80 NSZK marka 6s 26,50 osztrak schilling.)

Tessek ut6nasz6molni, osszehasonlltgatni : ez bizony attor6s. Es semmi csa-

16s: a billentyuzet ir6g6p min6s6gu. a monitor profi, a meghajt6 ,. igazi"

Magyar szemmel nezve is i^n voazo lenne - ha a 128 K miatt... de errdl

alabb

Home sweet home computer
Most van egy 6ve. hogy 6rv6nybe I6ptek az uj v6mszab6lyok, koztuk az.

hogy a saj6t hasznalatra behozott bizonyos sz6mit6g6pekre 50%-os v6m-

kedvezm6ny 6rv6nyes. Mialatt az uj Ferihegyi repiil6t6ren a vamos a ™ e9-

szokott kifogastalan udvariass6ggal 6s mindenre kiterjedd alapossaggal

megvizsgalta bfirondomet. volt iddm elgondolkozni az egy 6v tanuls6gain.

A v6mkedvezm6ny hasznosnak bizonyult 6s a kituzott c6lnak megfelelOen

hat: I6nyegesen tobben hoztak be saj6t haszn6latukra szem6lyi sz6mft6g6-

pet. mint kordbban. Ez j6 a hazai sz6mlt6g6pes kultur6nak, j6 az orsz6gnak.

Mialatt a v6mdr felbontotta a tea gy6ri celof anjat (te6t tal6lt benne) azon is

elgondolkodtam. hogy vajon mi6rt szabtik meg a v6mkedvezm6ny felso

hat6r6t 64 kilobyte-os mem6ri6ban. Biztos ki akartak szurni a Iuxusg6pe-

ket, valahogy a luxusautdk anal6gi6j6ra. hogy azok ne kapjanak kedvez-

m6nyt. Az id6 azonban tulhaladta ezt a gondolatot. k6t oldalr6l is. Ma m6r
a 128 K nem luxus. Sinclair. Commodore, Schneider - a tomegg6pek is

128 K-ra 6lltak 6t. (Olyan olcsok lettek a mem6riacsipek. hogy ez alig t6tel.)

Ugyanakkor fejlddott 6s m6g nagyobb fejl6d6s el6tt 6II a szoftveripar.

Egy jobb szovegszerkesztd alig k6pzelhet6 el 128 K alatt, nem besz6lve az

eddig alig emlitett 16/32 bites g6pekr6l, a Macintoshr6l. az Atari ST-r6l,

az Amig6r6l vagy a Sinclair QL-r6l. Ezeken olyan. ..baratsagos" ablak/eg6r

szoftverkornyezetet teremtettek, amely eleve felt6telezi a nagy (6s olcsd)

mem6ri6t. Mire a vimfir al6irta v6mnyilatkozatomat 6s atadta a szer6ny

osszegu csekket (nem hoztam sz6mlt6g6pet. se 64, se 126 kilobyte-osat),

m6r azon gondolkodtam : milyen sz6p lenne. ha a vamhatbsag tov6bbl6pne
a megkezdett helyes uton. 6s felemelne a 64 K-s hatart vagy esetleg el is

toroln6, feflsmerve. hogy folosleges 6s csak gatolja a tov6bbl6p6st a hazai

mikrosz6mit6g6pes kulturaban. A sz6mit6g6p akkor sem lesz 30C0 kbbcentis

luxusauto.ha majd 3 megabyte memoriaval aruljak a trafikokban, gondol-
tam, 6s bosz6lltam az Ikarus gy6rtm6nyu repiil6t6ri buszba.

Szekfu AndrZs



A Sinclair ..csala'dba" lartozd gepek vallaia'sd

mmdig kulbnos 6lm£nyt /elentett EgyrGszt,

men mmden gepne'/ felmeruit valami zse-

nia'lis muszaki vagy szervezesbeli u/donsa'g

ma'sreszt. men a gepek a'ra egydnelmuen a

vilagpiac legelfogadhatdbb a'ra Szinte mdr
nem is Srak, csak ajAnde'koza'si tllete'knek

nevezhetnenk. £s persze ezek mian az okok
m/art a Sinclair g£peknek mmd/g hangos
rajongdtdbora volt igy a vallates maga
szenveddlyes osszecsapAsokat hozott Ezzel

a remdnnyel fogtunk a jd e/dre beharangozott

gdpcsoda, a Sinclair QL kinpadra ten't6s&hez

Csa/ddas nem dn minket. mkdbb csak meg-
Iepet6sek.

Elso meglepetes

:

A QL nem f6r bele a szok6sos vallatasi

sziszt6m3ba. uj kfnokat kellett kital£lni. Ez

ugyan igazan nem lepett meg minket. hiszen

a Sinclair csal£d valamennyi g6p6vel ez Igy

volt. Itt azonban valami komolyabb dologroi

»s szd van. Vagy a Vallat6 6let6ben kezdfldik

egy uj korszak, vagy a sz£mit6stechnika fej

-

I<5d6s6nek a kovetkezd !6pcs<5fok6t jelzi ez a

g6p. Mir<5l is van sz6? Arrdl, hogy rovatunk

mdul£sakor elhata>oztuk. hogy a mikro-

szamftdg6peknek azzal a kategdnajaval fog-

lalkozunk. ami - ar6t 6s a haszn3lat3hoz

szuks6ges szak6rtelmet tekintve - I6nyeg6-

ben mindenki sz6ma>a el6rhet<5. Nevezhetjuk
ezeket a g6peket ,.home-computer"-eknek
vagy jat6kg6peknek. mindegy. a kategoriza-

16s ugyis dnke'nyes. Eddig valdban csak

ilyen g6peket vallattunk. b3r 6lvezetes 6s

hozz6f6rhet<5 lett volna IBM PC-t. APPLE-t
vagy ujabban MACINTOSH-t vallatni.

Megsem tettuk. mert ezek a g6pek ma> egy
kateg6naval magasabbak. tobbet tudnak.

dr6g3bbak is. altalaban ugy fogalmazzak.

hogy az ..uzleti" szamftdg6pek csaladjaba

tartoznak. £s itt van a buktat6 a Sinclair

QL g6ppel' Az ara ma ma> nyilv6nvaldan a

jat6kgepek koz6 sorolja. ugyanakkor tudasa.

szolgaltatasai mar a kovetkezd kategdna aljat

ostromoljak (csak egy mechanikus pelda

elbljardban a be6pftett mem6ria m6rete
176 kbyte. Ilyennel m6g nem volt dolgunk')
Igy tehat uj fogalmakat kell bevezetnunk a

vallatashoz 6s uj szempontok szennt. mas
g6pekkel osszehasonlftva kell osztalyozni

Masodik meglepetes

:

A QL-rajongdk maguk is tobbet szidtak a

gepet. mint v6rtuk volna Talan m6gsem olyan

j6. mint a hire? Ez mar kiderul a vallatdbdl

Gyari adatok :

a gyan k6szul6k be6pi'tett memdnam6rete
48 kbyte ROM - csak olvashat6 memdria
128 kbyte flAM - olvashatb 6s frhatd

mem6na
Memoriabbvitesi lehetbseg

:

16 kbyte ROM
512 kbyte RAM
az alapg6pben be6pi'tve tal6lhatd 2 db
..microdnve". v6gtelenftett szalaggal dolgozd
hatt6rmemdna. egyenk6nt 100 kbyte tarolasi

lehetds6ggel

Csatlakozasi lehetbsegek

:

RS 232. szabv6nyos. soros kimenet

buszcsatlakozd
Sinclair Micronet kimeneth6ldzatok 6pit6s6-

hez
RF csatlakozb. videdjel- kimenet 6s RGB -

kuldnlegesen jd min<5s6gu k6pkimenet
joystick- bemenet
A g6p 6raban benne van. hozza tartozik

4 db gyari program, amit mas g6pekhez
meg kell venni

1 . szovegszerkeszto"

2 tabl6zatkezelo"

3 adatbSzis-kezeld

4 !6tv6nyos uzleti grafikai program

Mdretek: 47,5x13.8x4.7 cm
Sti/y: 145 dkg
A gSp a'ra (microdnve-val. programcsomag-
gal + 4 db microdnve kazett6val egyutt)

199 angol font vagy 980 nyugatn6met
marka

Gyakorlott olvasbk szamara
felesleges a magyarazat

ez a kivald osztalyzat a kul-

foldi arra vonatkozik. ami

6rthetd. hiszen az ara gya-

korlatilag megegyezik a 16-

nyegesen r6gebbi fejleszt6-

su. alacsonyabb kategdria-

ju. s6t kimondhatjuk: kevesebbet tud6

Commodore 64-es6vel. A Sinclair c6g mmdig
is arra torekedett. hogy a muszaki ujdonsagok

irre^lisan magas Sr^t letdrje. az a gyanunk.

hogy a szamit^stechnikai eszkozok szinte

p6ld^tlan ^rcsokken6se nem kis m6rt6kben

6ppen nekik kdszdnhet6. Tett6k ezt persze

nem emberbara"ti szeretetb6l. hanem abbdl

az uzleti megfontolasbdl. hogy az olcsd g6-

pekb6l sokkal nagyobb mennyis6get tudnak

6rt6kesiteni. mint mas c6gek a dragabb.

tobbre tartott g6peikb6l. Az akcid k6t esetben

egy6rtelmuen sikeres is volt: a ZX 81 6s a

Spectrum vilagszenzacid es millidkat hozd

uzleti siker volt. A ,.szuperg6p". a Sinclair

QL azonban megbukott a piacon Ennek

okait sokan. sokf6lek6ppen prdb^lt^k m^r

elemezni. egy6rtelmu v^laszt azonban nem
tal6ltak m6g. Vallatdnkbdl talan kiderul.

mi az a n6hany aprdsag. ahol a Sinclair c6g

elrontotta.

A g6p magyarorszagi ara 80 000 forintnal

kezdfidik 6s megy fdlfel6. eg6szen a 1 00 000-

ig. Ez az ar m6g a r6gi. ^rlesz^llfta's el6tti

400 fontos angliai ^r alapj^n lett kisz£molva.

mondhatna"nk. hogy err<5l kulon 6rdemes

besz6lni. De nem 6rdemes. semmi ujdons^-

got nem tudunk mondani. csak azt. amit mar

szazszor leirtunk. 6s amit most igy fogalma-

zott egyik inkvizitorunk: ..a hazai ar ism6tel-

ten azt tamogatja. hogy a legkorszerubb

techmka nehogy szeles korben elterjedjen"

2. kin: periferiak 3,9
A szamtalan Iehet6s6ghez

k6pest meglepden rossz

oszt6lyzat. A g6p olyan

csatlakozasi Iehetfls6gekkel

rendelkezik. amivel egyet-

len hasonld kategdriaju

mikrog6p sem. m6gis ebben
az esetben a felhasznaldk

mar tobbet kovetelnek. Felt6tlen komoly
hianyk6nt emlitette mindenki a Centronix,

paralel interface-t. ami komolyabb printer

kezel6s6hez elengedhetetlen. Hi6nyzik a

kdzvetlen floppy meghajtd kezel6si Iehetds6g.
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de felmerult a Winchester (kemeny lemezes

meghajtb) csatlakozasSnak hianya is. Inkvi-

zitoraink egy resze ezeket a hianyokat latja

az uzleti bukas egyik Iehets6ges okanak,

hiszen a ..business" kateg6ri6ju g6pek ezt

altaiaban tudjak. Ugyanakkor orommel ud-

vozoltek. hogy a Sinclair c6g feladta azt az

elvet. hogy a gepeihez csakis a sajat pen-

fenak kothet<5k. a jeienlegi csatlakozasok

szabvanyosak vagy legalSbbis konnyed6n

azza tehetGk (pi joystick)

3. kin: kepernydkeze/es 4,8
A k6perny<5 term6szetesen

szlnes. nagy felbontasu

grafik6val rendelkezik. osz-

talyzata nagyon j6 Csak

n6h6ny a kulonleges szol-

galtatasok kozul:

• hatfele karaktermeret

• a k6perny6n b6rhov3 le-

het irm. nem csak a karakterpozfci6kba

• alahuzasos kn'ratas

• vill6mgyors grafika (pont. vonal. fv. kor,

ellipszis)

Kulonleges el<5nyk6nt emllti inkvizitoramk

tobbs6ge az f
.ablakkezel6si" Iehet6seget.

teh^t azt. hogy a k6perny<5n kulbn teruletek.

..ablakok" definialhat6k. amelyek egyenkent

kezelhetfik. Ezek utan egyik inkvizitorunk

csak ennyit k6rdezett: ..mi kell m6g?'"

4. kin: hang 3,3

' t/s
Osztalyzata igen gyenge.

^ae meg is van az oka

A g6pben egycsatorn£s

hanggenerator van. a hang

13 parametere valtoztatha

t6. a keltett hang azonban

csak a g6p kis hangsz6r6-

j6n sz6lal meg, semmilyen

kimeneten el nem 6rhet6\ Hat ez eleg rosszui

hangzik. Folyamatos hangskalat nem lehet

el6£llftani. zbrejt azonban barmilyet. Inkvizf-

toraink megegyeznek abban. hogy figyelmez-

tet6. programfutast jelz<5 hangnak ez meg-

felel. masra azonban alkalmatlan A megoldSs

el<5nye. hogy a hangot nem a kozponti

processzor 6llltja el6. az csak elinditja. ve-

zerli 6s a mell6kprocesszor dolgozik vele.

tehat a programfutast nem alKtja le. s<5t. alig

lassitja. £rdekes ellentmondSs az inkvizftorok

magas kovetelmenye, ami ism6t a QL sok-

oldalusag6nak csapdaja. Egy komolyabb.

g6pt<5l Altaiaban nem kbveteljuk. hogy sok-

oldalu. gyonyoruen programozhat6 hang-

gener6tora legyen. Nem szuks6ges. hiszen

nem j6t6kra v6saroljcik az emberek. A QL-n6l,

amelyik mindenre alkalmas pr6bal lenni.

viszont hiba. hogy a j6t6kok nem t6mogat-

hat6k megfelelo" hanggal

5. kin: microdrive-tarolas 3

A

Az elflbbihez hasonl6 el-

fc£ lentmondas. ami meg is I6t-

szik az osztalyzatban. Ak-
kor. amikor a kisebb Spect-

rumhoz megjelent a micro-

drive mindenki lelkendezett

Ugyes megold6s volt a

v6gtelen(tett szalagos mag-

netofon. amellyel majdnem a hajlekony le-

mezes tarol6k gyorsasag^t 6s konnyen kezel-

het<5seget 6rt6k el. Ahhoz a gephez, azon az

aron teh^t a microdrive kiv6l6 ujltas volt.

Ehhez a gephez - tobbet kfv6nnak a fel-

hasznalbk. Egy microdrive 100 kbyte kapaci

tassal rendelkezik. Val6ban. ez egy 1 28 kbyte

belso" mem6ri6val rendelkezfi g6pn6l m6r

alig nevezheto" hatt6rtarnak. Elfinykent emll-

tik inkvizftoraink a kis m6retet, 6s tobbseguk-

nek semmi baja nem volt m6g a microdrive-

val. csak 6ppen el6gedetlen vele Egy v6le-

m6ny. ..lassu. nem nagy a kapacit6sa. de

mukodik".

6. kin: gSpi kodu programozas 4,6
> f/j^ Bar az osztalyzat nem jeles,

m^gis szinte valamennyi

inkvizitorunk fels6fokon be-

sz6lt. A g6p bels6 monitorral

nem rendelkezik. azonban
- 6s ebben megegyeztek a

v6lem6nyek - ezekn6l a

g6pekn6i ez m^r nem is

szokas. Vannak megfelel6 ASSEMBLER
fordft6 programok. amelyekkel a programozas

megoldhat6. Ami viszont kiemelked6. az a

processzor. A QL kozponti szamol6 egys6ge

a tbbb6ves tapasztalat alapjan kifejlesztett

68000-es sorozat. ami gyorsasagban 6s

programozhat6s6gban messze felulmulja az

elfideit. Egyik inkvizitorunk igy fogalmaz:

a 68000-es k6dja a Z80 utan Kanb-tengen

k6|utaz^s. Ez a kitun6 oszt6lyzat teh^t mkabb
a processzornak sz6l. kev6sb6 maganak a

g6pnek. 6s a fels6foku jelz<5k els6sorban

annak kbszonhet6k. hogy ezzel a sorozattal

most tal6lkoztak el6szor a magyar szak-

emberek

7. kin: megbizhatosag 4,5
rj*^. Nem melegszik nagyon. a

f
'tart6s uzemet is bfrja. egyik

inkvizitorunk velem6nye

szerint. ..ez6rt az 3r6rt \6".

Hibak6nt emlitett6k. hogy
az RF kimeneten a k6pjel a

meleged6s hat^sara elma-

szik. utSna kell allitani.

Az eddig felmerult megbizhat6s£gi probl6-

mak a microdnve-ra (amir6l m6r besz6ltunk)

6s a billentyuzetre vonatkoznak (amirfil vi-

szont rogtbn sz6 lesz)

8. kin: bi/ientyuzet 3,6
Hat ez bizony gyenge.

A Sprectrumnal bevalt f6lia-

enntkezfis megoldast eg6-

szitettek ki norm^lis m6retu

muanyag nyom6gombok-
kal. Ezzel azonban a szak-

emberek el6gedetlenek. A
konstrukci6 sem sikerult

n6hany billentyu ragad. szorul.

soran berag6dik. Ez6rt tobben

hogy ir6g6pel6sre nem alkal-

mire h6t a szovegszerkesztfi

program?), valammt nagyobb adatsorok be-

vitel6re sem. Ugy tunik tehat. hogy a g6p
legnagyobb hibaja 6ppen a billentyuzet. hi-

szen ilyen v6lem6nyekkel valbban nem lehet

eladni egy uzlet szamit6g6pet. Egyik inkvizi-

torunk kem6nyen fogalmaz: ,,valaha a ZX 81-

es sima deszkalapjSt is csodaltuk. Ma azon-

ban mar ez sem billentyuzet" Ha ezt Sinclair

urnak el6bb megmondhattuk volna. talan

minden m3sk6pp alakul

tok6letesre.

a haszn£lat

kijelentett6k.

mas (akkor



1 . K IN: AR 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4.8

2 .KIN:PERIFERIAK 4 4 3 4 4 4 4 5 3.3

3 . K IN: KEPERNYOKEZELES 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4.S

4 .KIN:HANG 4 4 1 3 3 4/5 4 1 5 3.3

9 .KIN: MICRODRIVE TAROLAS 3 3 3 3 3 4 3 5 3.4

6 .KIN:GEPI KODU PROGRAMOZAS 5 4 5 4 4 5 4 wt 5 '4.6

.KIN:MEGBIZHATOSAG 5 5'- 5 4 4 4/5 5 4 4.5

8 .KIN:BILLENTYUZET 4 4 2 4 3 3 4 5 3.6

9 .KIN:DOKUMENTACIO 2 2 4 4 3 4 £ 2 2.9
10 . K IN: ED ITALAS 4 4 2 3 4 4 4 2 4/5 3.5
1 1 .KIN: A GEP PROGRAMNYELVE 5 5 5 4 5 5 9 4/5 5 4.8
12 . K IN: TANULHATOSAG 4 4 1 4 5 4 4 1 5 3.6
13 . K IN: EMBERKOZELSEG 5 5 5 4 5 4/5 4 4 5 4.6

+ 1 KIN:SZUBJEKTIV VELEMENY 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4.6

2 KIN:KISERO szoftverek 4 5 4 4 5 3 4 4. 1

3 KIN'.SZOFTVER ELLATAS 4 3 3 4 3 3 2 5 3.4
+ 4 KIN:OPERAC10S RENDSZER 5 5 5 4 5 5 5 5 4.9

TL (3 4.3 4.2 3.8 3.7 4. 1 4.3 3.8 3.7 4.7 -

Kovacs Tibor:
- Ilyen operaci6s

rendszer mellett

a felhaszna!6 mindig

meg tudja val6sftani

amit akar.

Banko Miklos:
- Az .,a)ap BASIC
konnyen tanulhato

a ..SUPER BASIC
tut sokat tud'

T6th Laszlb:
- Ha olcsobb lenne.

mar a ..bovli gyanuja

kerulgetn6 a vasar!6t

Csendes Istvan:

Az a btzonyos 10 program,

amit leginkabb keresunk.

mar elerhet6

Csak az a masik

3000 hianyzik

Varhelyi
- Szenza

a konc

de meg sc

hianyzik a me<



9. kin: dokumentacio 2.9

Lesujto 6s fGkeppen a

fc£ Sinclair cegt6l szokatlan.

Az el6z6 gepekhez az ox-

fordi egyetem tana>aival

irattak a gepkonyvet. meg
is volt az eredmenye Am
ugy tunik, nem e>te meg
vagy osszevesztek. de teny.

a QL dokumentaci6ja gyenge. A mennyiseg-

gel altalaban mindenki elegedett, ennyit szo-

kas frni a gepekr6l. azonban az attekinthet<5-

seggel baj van. helyenkent meg a BASIC
utasftasok lefr^sa. magyarazata is hianyos.

Hiba mindenkeppen. hogy a gep melle nem
adtak tanul6programot. amivel a konyv la-

pozgatasa nelkul is meg lehet tanulni a ke-

zeleset. Ez ugyben eppen a Sinclair ceg

kenyeztetett el minket a Spectrum tanul6-

kazettajSval. Egyertelmu mkvizltoramk vele-

menye. hogy kezdflknek semmikeppen nem
ajanlhat6 a dokumentacio. ebb<5l nemigen

lehet tanulni.

Kulon oromhfr. hogy a gyari dokumentaci6

mar magyar nyelven is el6rhet(5 (annak. aki

hajland6 kifizetni az arat). s<5t - a keszitflk

velemenye szennt - a magyar konyv fel-

ep.'tese. haszna!nat6saga jobb. mint az erede-

ti A felh^sznal6k vdlemenyet meg nem is-

merjuk

10. kin: edit*Ms 3.5
Hat ez sem valami tenyes

osztalyzat. Ism^t a gep
* sokoldalusaganak ellent-

mondasa: l£nyegeben az

editor (tehSt a program-

javitasi lehet<5seg) meg-
egyezik a Spectrumeval:

soronkent lehet javitani.

amit a gep azonnal ellenGnz. es ha hibat

talal. akkor nem fogadja el a sort, jelzi a hiba

helyet. Ezt a szolgSltat^st a Spectrumnal al-

talaban nagyra ertekelte mindenki. a QL-nel

mar kevesnek tartja. A velemenyek meg-

egyeznek abban. hogy egy ilyen gep mar

..full screen editor"-ral. tehat teljes kep-

erny6s. barmely sor javitasat Iehet6ve tev<5

rendszerrel kell hogy rendelkezzen. Van. aki

azert hozzatette, hogy 6 mar megszokta es

v6gul is - elfogadhato.

11. kin: a g6p programnyetve 4.8

Minden kulonosebb ma-

JT^ gyar£zat helyett alljon itt

inkvizi'toraink velemenye

sz6 szennt

• Mmdent tartalmaz. teny-

leg szuper-BASIC
• A SUPERBASIC olyan

jo. hogy ma> nem is BASIC
(pi. strukturaltan programozhatsz. PL/1

elemek)

• Kitun6\ minden tanul6nak ezt ajanlanam'

Nekem nem szimpatikus a mindenrGI min-

denre val6 konvertalas es hianyzik egypar

adattipus. de akkor mar PASCAL lenne.

• Kimagasl6an j6.

• Sok BASlC-utasitas van. talan tul sok is.

• A SUPERBASIC egy igazan j6l megszer-

kesztett korszeru programoz£sra oriental,

magas szintu nyelv.

• Nagyon. nagyon j6. de lehetne tokeletes.

Hianykent senki semmit nem emlitett. tehat

itt mar nem hianyoznak azok a sok helyutt

lefrt funkcibk. mint MERGE. RENUMBER
stb. NShany kifinomult izlesu inkvizftorunk

emlitett csak olyan hianyokat. amiket na-

gyobb gepeknel megszokott (pi. tombdimen-

zionalasoal opci6) Ezek azonban az elflnyok

mellett eltorpulnek.

12. kin: tanulhatosag 3.6

Az osztalyzatokb6l kiderul.

meglehet6sen ellentmon-

d6ak a velemenyek. Van

jeles es van el6gtelen osz-

talyzat is. Ezt egyszeruen

ugy fogalmazhatnank. hogy

az elvakult QL-rajong6k

meg erre is otost adtak.

pedig ugy itelik. hogy a

(konyv. nem I6tez6 oktat6-

program) a gep megtanulhatatlan. Altalaban

megegyeztek a velemenyek abban. hogy egy

a sz<3rosszivuek

gy^ri segedlette

ttrhelyi Tamas:
fSzenzaci^s volt

I a koncepci6,

I m£g sok minden

a megvalositasban

Drozdy Gyozo:
- Megszunteti a BASIC

„programoz6elbutft6" hatasat.

Faragb Gabor:
- Sok iehetflseget ad.

de kicsit felkesz.

mint a mirelit

bontott csirke.

Lancsak Zoltan :

- Egy ilyen

kateg6riaju gep
rendelkezhetne

fullscreen szerkesztessel

Bartolf Jbzsef

:

- A hazai ar

ismetelten tamogatja.

hogy a

legkorszerubb technika

nehogy
szeles korben terjedjen

SZIMITASTECHNIKAI MEUEKIET JANUAR



ilyen g6p mar onmagat kell hogy tam'tsa.
Kulon neh6zs6g a meglehet<5sen rossz doku-
mentaci6. TovSbbi probtema lehet mas g6p-
bez szokott programoz6nak, hogy a QL
ma> nem fogad el slampos parancssorokat.
tehat ha valahol hianyzik egy sz6koz (space),
azt szmtaktikai hibakgnt 6rtelmezi (pi.

GOTO200 a Commodore-on mukodik. itt

csak Igy: GOTO 200). Az Sltalanos vele-
m6ny tehat a:., hogy kezdflknek nem val6

13. kin: emberkozeiseg 4.6
Az osztalyzat igen j6. ami
6rtelemszeruen kovetkezik
abb6l. hogy a haszn£lhat<5-
sagi kfnokra igen j6 osz-
talyzatot kapott a g6p (p|.

programnyelv, k6perny<5ke-
zel6s). Ugy tunik tehat.

hogy ha mar megtanulta az
ember a kezeleset hasznalatat a Sinclair
QL-nek. akkor nagyon \6\. egyszeruen. sok-
oldaluan alkalmazhattf. Csak addig ... Ami
hiba. azt mar emh'tettuk: a dokumentacid.
a microdrive. a billentyuzet.

+ 7. kin: szubjektiv vtiemtny 4.6
Mint ISthatb. minden hibaja
ellen6re inkvizftoraink sze-
retik a g6pet. Nem is csoda
ez. hiszen a Vallatoban
r6szt vev<5k altalaban szak-
emberek vagy fegalabbis
nem ezen a g6pen progra-
moztak el<5szor - igy azokkal

a gondokkal nem kuzdenek. ami a kezd<5knek
viszont hosszu fejtor6st okozhat. Raadasul
a OL eseteben egy olyan g6ppel talalkoztak.

SZAMITASTECHNIKAI MEUEKIET JANUAR

£s egy a targyilagosabb velemenyek kozul
..Szenzaci6s volt a koncepci6. de m£g van-
nak hibak a megval6sit£sban ..."

+2. kin: kiserd szoftverek 4.1

, f/j^ I lyenr<5J eddig nem beszel-

p> hettunk. mert a szokasos
mikrog6pek a>aban nines
benne semmifele jelent<5-

sebb szoftver Ez term6sze-
tesen azt jelenti. hogy ha
valaki ilyen programokat
akar haszn£lni, akkor kulon

kell megvennie. Hogy olvas6ink nagysag-
rendileg tisztaban legyenek az ilyen tfpusu
szoftverarakkal; egy hason!6 IBM PC-hez
va!6 programcsomag korulbelul annyiba
kerul. mint a QL g6p maga. programostul.
mindenestul (az igazsag persze az. hogy ma
mar az IBM gepekhez is jarnak ezek a prog-
ramok). A n6gy gyari program mukodes6r<5l.
fel6pft6s6r<5l szinte mmdenki fels6fokon nyi-
latkozott. komoly. ugyes. profi szfnvonalon
megfrt programok. Inkvizftoraink egy resze
ezeket nem hasznalta m6g. csak demonstrS-
ci6s celra. masok gyakran es j6l hasznaljak.
Felt6tlen hibakent emlftette mmdenki. hogy
ezek a programok a memdria nagy r6szet le-

foglaljak. igy a bei'rhat6 adatok. szoveg re-

sze>e alig marad hely (kb. 10 kbyte), fgy
azok. akik mem6riab<5vftessel rendelkeznek.
sokkal jobban tudjak hasznalm a programo-
kat. Term6szetes. hogy valamennyi program
angol nyelvu 6s az angol abc betuit hasz-
nalja. de ismerve a magyarorszagi ..szoftver-
lop6" ipar^gat. val6szfnu. hogy ezek elflbb-
ut6bb magyarul is megjelennek. Hat persze
nem ingyen

+3. kin: szoftverellatottsag 3.4
Rossz osztalyzat. talan a

g6p bukasanak masik oka
lehet. A mai piac mar meg-
koveteh azt. hogy egy g6p
megjelenesekor a legfon-

tosabb programok is piacon
legyenek. A QL eseteben
ez nem tbrtent meg. az els(5

sorozatot piacra dobtak ugy. hogy a gepben
meg valtoztatasa)<at hajtottak vegre. igy a

nagy szoftverha/ak nem vallaltak a progra-
mok kidolgozasat. Ezert a QL-b6l keveset
adtak el. emiatt viszont tovabbra sem keszul-
tek programok £s a kor bezarult Ma mar
minden J^nyeges program megszerezheto\
de ugy tunik. mar k6s6 A programok min6-
seg^re kulon kit6rtek inkvizitoraink. v6le-
menyuk szerint kimagasl6an j6k. Jatekprog-
ram azonban meg mindig kev^s van a gep-
hez.

+4. kin: operacios rendszer 4.9
Hat ez valami mer6ben uj

dolog. amir6l a Vallat6ban
m^g sohasem beszeltunk.

Tisztazzuk el6szor az ope-
raci6s rendszer fogalmat
Ahhoz. hogy egy szamit6-

gep kezelm tudjon kulon-

boz6 periferiakat (hatt^rta-

rakat. magn6t. lemezegyseget vagy nyom-
tat6t). szuksege van bizonyos utasitassorokra.

amelyeket nem a felhasznalo k meg. Ezek
az utasitascsomagok gyakorlatilag a kisebb
gepekben is megvannak. de a programozo"
szamara Ienyeg6ben 6szrevetlenek. Amikor
pi. BASIC-ben befr a felhasznal6 egy paran-
csot. ami egy penfenat kezel. akkor a BASIC
fordit6 meghfvja az oper^ci6s rendszer meg-
felel<5 programsorozatat es igy hajtja vegre a

parancsot. A LOAD parancs peldaul elindit

egy sort, ahol el6szdr a gep kiolvassa a le-

mezr6l. hogy hoi talalhat6 a kiolvasm kivant

program, szabadda tesz egy teruletet a sza-

mara. majd byte-onk6nt behivja az adatokat
a )emezr<5l. kozben nyilvantartja. hogy hoi jar

eppen. hiszen el6re kiolvasta a program
hosszat es igy tovabb. A kiss6 pongyol^n. de
talan erthet<5en megfogalmazott funkci6t
eppen az ,.operaci6s rendszer" latja el. ami
teh$t nem m^s. mint g6pi k6du. egy-egy
funkcibra megfrt programegys^gek osszes-

s^ge.

Az ilyen operaci6s rendszerek altalaban a

kisg^peken 6szrev6tlenek 6s a felhaszn£l6
r6sz6re jobbara el^rhetetlenek is A nagyobb
gepeken ugyanez egy 6nall6 program, amit
altalaban kulon kell a g6pbe betoltem.

Ez6rt nem besz^lunk a kisgepekn^l kulon
op-rendszerr6l. a QL-n6l azonban mar e>-

demes. A QDOS (DOS = Disk Operating
System) elnevez6su operaci6s rendszerr^l

kiv^l6 v^lemeny alakult ki. A majdnem ki-

tun6 osztalyzat is mutatja. amit a velemenyek
is tukroznek a rendszer szinte mindent tud.

minden meg van mar frva. nem kell vele
foglalkozni. Gyorsasagaval. hasznalhatds^g^-
val mindenki elegedett. bar van. aki ugy
tartja. hogy fogjak fejlesztem. Egyik inkvizi-

torunk ezt irta ..tulajdonkeppen az op-rend-
szernek koszonhetfi. hogy ma> majdnem
ugy 6"rzed. mintha szamltbgeped lenne".

Mmdezek alapjan bukott g6p a Sinclair

QL? Tal^n mmdezek alapjan lehetne azt
mondani. hogy nem rossz. s6t - valoszinuleg
isme"t egy uj korszakot nyitb g6p lehetne.

Csakhogy a g£p 6rtekeleset vegul is nem mi
v^gezzuk el. hanem a fogyaszt6i piac. Ebbfil

a szempontb6l tuladjonk^ppen 6rdektelen.
hogy n6hany szakember. akik valami^rt meg-
vettek vagy hozzajutottak a gephez. meg-
szerettdk. hasznaljak - ami viszont 6rdekes.
hogy masok nem veszik. T6ny. hogy becs-
I6sek szerint ma Magyarorszigon kb. 300
darab van 6s az6rt ez a szam novekedni fog.
mert ebben az arkateg6riaban ilyen sok-
oldalu. ugyes gep egyel<5re nines masik.

©



R6gi szokasunk, hogy a Vallatassal egyidoben programokat
kozlunk. az eppen kinpadra fektetett g6phez. Szokasunktol

most sem t&runk el. Masik szokasunk, hogy j£t6kprogramokat
meglehetdsen ritkan kozlunk. akkor is inkabb a programozdi
tanulsAgok kedv66rt. Ezuttal is igy kozlunk egy j6t6kprogra-

mot. A mas g&peken dolgozoknak is Srdemes &tn6zni a kukac

listAjat, s elolvasni a hozzS irt magyar&zatot, mert igy ha

nines is mddjuk kozelebbrdl megismerkedni a QL SZUPER
BASIC-j6vel, de legalabb a listabdl kiderithetik. hogy mi
mindentol szuper a SZUPER.
A jAtek ut6n m6g egy kis progromot talalnak. Az ehhez kap-

cso/ddd magyarazat a kukac utan talalhato S az mar csak

raadas, hogy a szerzd n6hdny ,.inyencs6gre" is fo/hivja a

QL-esek figyelm6tf

Kukac
A kukac" program egyike volt els6 pr6balkoz$saimnak a

QL-en. Ennek megfelelden nem tiikrozi a szamit6gep sok-

oldalu lehetdsegeit es tulajdonkeppen semmit sem hasznal

ki a QL virtu6z megoldasokra csabftd grafikajabol.

Mmdezek metlett felvitlant nehany olyan programozastechni-

kai megoldast, amelyet a SUPERBASIC lehetove tesz. Ezek-

re talan erdemes nehany szoban kiterni.

Maga az algoritmus eldallftja a k$perny6tartalmat egy string

tomb formajaban. (Az a $ megjelenfthet6 a program futasanak

megszakitasa utan a "cls:at 0,0: print a$" parancs vegre-

hajtasaval.) A kukac kepet a string tombon az "e" (el6re),

"h'(hatra), 'T'(le), "f "(fel) karakterek sorozata kepezi le.

Ez lehetSve teszi - miutan a pozfeibkon kivul az elmozdulasi

iranyok informacibit is hordozza hogy a mozgas soran csak

a kukac ,,feje", illetve ,,farka" valtozzon meg a mindenkori

felteteleknek (mozgasirany, almaeves) megfelelden.

A kukac ,,test$n"kfvul a string tomb tartalmazza az akadalyo-

kat (fal, mereg) 6s az almakat is.

A 920-1150. sorokban a KEYROW utasltasok lekerdezik a moz-

gatast vezerlo billentyGk6dokat, elvegzik a string tombon a

szukseges ellen5rz6seket, vezerlik a mozgast es megfelelo

rutinokat hfvnak, amennyiben akadaly keriilt a mozgas utjaba.

A 920-as sorban tortenik annak figyelese, hogy valamennyi

alma elfogyott-e, s ha igen, a program a ,,gy6zelmi" rutinok

meghivasaval kiertekeli es befejezi a jatekot.

I A QL fuggetlen processzort hasznal hangeffektusok eld-

allitasara. Igy a program tovabb futhat a hangeffektusok

megszdlaltatasa kozben. Abban az esetben, ha a BEEP uta-

sitas els6 parametere 0, a hangeffektus mindaddig szdl. amig

egy masik BEEP utasitassal feliil nem frjuk, vagy egy para-

meter n6lkuli BEEP-pel ki nem kapcsoljuk, mint ahogy ez az

570-es sorban tortenik.

• A stringek feltoltesenek kellemes eszkoze a FILL $ utasitas,

amely pi. a 600-as sorban 32 szokozt helyez el az a $(m)-ben.

• Ugyancsak a stringekkel kapcsolatban erdemes megemli-

teni. hogy a QL nem igenyel programozott ^onverzi6t, ha

numerikus ertek karaktereit tartalmaz6 stringekkel akarunk

aritmetikai mQveleteket vegezni. Amennyiben ilyen utasitas

keriil vegrehajtasra, a konverzio automatikusan megtortbnik.

(pi. a program 740-es soraban).

• A szokasos „for"-ciklus BASIC interpretacidjat a SUPER-
BASIC jelentds szolgaltatasokkal kibdvitettformaban nyujtja.

Y ciklusvaltozdt parameterlistakent kezeli. Megengedi a cik-

lusfejben a ,,hagyomanyos" megadasi m6d tdbbszdrdz6s6n

feliil diszkret ertekek listajanak megadasat is. PI.: for i=2.5,

15.22.-2 to -100 step -2,2 to 50,k,j,l A ciklus lezarasa el-

hagyhatd, ha a ciklusfej es a ciklusmag egy sorban szerepel

(pi. a program 620-as sora).

• A 760-860-as sorban leirt randomszam-generalb eljaras j6l

peldazza. hogy a SUPERBASIC programon beliil barhol elhe-

lyezhetiink eljarasokat anelkiil. hogy gondoskodnunk kene

arrol, hogy a vegrehajtaskor ezeket atugorjuk. Az eljarasokra

a vez6rles csak azok nev szerinti hivasakor ad6dik at. megen-

gedett a formalis atadott es visszaterd parameterekkel tor-

teno, sotarekurzlv hivas is. A SUPERBASIC az eljarasokat

azok programba irasa soran hozzafOzi a sajat utasitaskeszle-

tehez, Igy.barmikor parancs uzemmddban is egyszerOen ne-

viik (es parametereik) leirasaval vegrehajthat6k.

Az eljarasok hasznalata a SUPERBASIC strukturalt progra-

mozasra alkalmas nyelvve teszi.

Hilbert gdrbe
Hogy az eljarasok rekurziv hivhat6saga milyen tomor es ele-

gans programozasi technikara ad lehetoseget, azt tiikrozi

Bodolai Tibor „HILBE
l

RT-gdrbe" programja.

A f6program (230-370-es sor) a kezd6ertekek beallltasa utan

REPeat ciklusban hajtja vegre a gorbe kirajzolasi parameterei-

nek megvaltoztatasat, majd egyetlen eljarast hiv a 340-es sor-

ban. Az ..a". ,,b", ,,c", ,,d"eljarasok'valamennyien rekurzivak,

miutan egymason klvul sajat magukat is hivjak.

A hlvasok. illetve az ennek hatasara kirajzolodd gorbe ismet-

iesi szintjet az ,.n"valtozo allltja be.

A program a Superbasic turtle" grafikajat hasznalja a gorbe

megjelenftesere. Ez Ienyeg6ben egy vektoros megadasi m6-

dot jelent az egyenesek megrajzolasahoz. A TURNTO utaslta-

sok beallitjak a szogerteket, a MOVE parameterenek meg-

felelo hosszusagu szakaszt rajzol a pillanatnyi rajzolasi pozl-

ciotol kiindulva. a TURNTO altal beallltott iranyban.

A SUPERBASIC grafikai utasltaskeszlete lehetove teszi vala-

mennyi ,,ablak"-ban kiilonbozo beosztasu 6s koz6ppont-

heiyzetG Ielr6 koordinatarendszer alkalmazasat. A program

240-essoraazorig6tazX=0,Y=0-ra pozicionalja, es 1024 egy-

s6gnyi hosszat allft be az Y tengely hosszakSnt. Az X tengely

lepteJce az Y-nak megfeleloen automatikusan allftddik be

(szogtartoan).

Trukkok, tippek
• Az alabbi par sor vegrehajtasaval elerhetjiik, hogy micro-

drive-rol behivott programunk azonnal (autostarttal) el is

induljon

:

OPEN NEW#9,mdv1 a programfile neve (ahova az autostart

program keriil)

PRINT*9,"RUN"
LOAD mdv2 a jelenlegi programfile n6v (ahol most taroljuk)

LIST N 9

CLOSE#9
A program az mdvl megadott file-jan a program listaja ele egy

RUN utasitast helyez el. Az igy kivitt program a LOAD
utasitassal torteno hivas eseten is oly m6don fog viselkedni.

mintha LRUN-nal hlvtak volna be.

• A kukac" program 100-as soraban szereplo kommentet cel-

szerQ alkalmazni QL programok irasanal. Ez a sor amellett,

hogy alkalmas a program azonositasara, az EDIT parancs para-

meter nelkiili kiadasaval megjelenithet6 es a REMark torlese

utani vegrehajtas ugyanazon a neven elmenti a programot

az 1 . microdrive-ra.

• Kepernyd-kiiratas megszakitasa programfutas vagy listazas

kozben a CTRL es az F5 egyidejO megnyomasaval vagy a:

POKE W 163891 ,1-gyel.
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a megszakitas torlese a CTRL. SHIFT, ALT kivetelevel bar-
melyik billentyu megnyomasaval vagy a-
POKE W 163891 .O val hajthatd vegre.
• A PEEK L (163860)-PEEK L (1 63856)-4096 visszaadja a prog-
ram altal lefoglalt memoriateruletet.
• A POKE W 163976.256 nagybetG-uzemm6dot alht be
a POKE W 163976.0 ezt kikapcsolja.
• PEEK(163890)=0 eseten monitor uzemm6d. egyebkent
tv van beallitva.

• A POKE W 163980.n-nel beallithatd, mennyi id6 teljen el
- nyomva tartott billentyO eseten - a bevitelek ismetlesenek
megkezdeseig. A POKE W 163982,n-nel beallithat6 a fent
emhtett ismetlesek sebessege. (Az ,.n" eYtekenek bevitele-
vel.)

• Az alabbi assembly rutin programozott RESET-et hait
vegre:

4E40 trap-0
007C0700 or.w $700.SR

4E70 reset
4E02 jmp(a2)

• Hangeffektusok:
„csirke": BEEP 0.10,10.107.-8.0.0,8
,.radi6": BEEP 0,255.1.200,-1.5,0,9
„aut6": BEEP 0,100.2^0,1000.-1,2,10,8
,.dal ": BEEP 0.1.1,4500,0,5,0,9
,.telefoncsdnges (kagyldban) ": BEEP 13200.250,100 800
- 2,30000.8.0 (ciklusba kell tenni: for i = 1 to n: BEEP :

pause 85)
,,gunykacaj": BEEP 0.250,5,800,-2,12000.8.0
..szirena": BEEP 0,150.10,18000,-4,400,6,0
,,zuhanas": BEEP 10600.22.100,500,4,15000,7

Ba/tzs P*l
1156 Bp.. Paskomliget u. 59. X. 40.

Kukac
100
1 IB
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
36Q
370
380
390
400
410
420
430
440
450

REMar k

REMark
REMar

k

REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark

REMark
REMar k

REMark
REMark
REMark
REMark
REMar k

REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark

delete mdv
1 _kukac : save mdvl_kukac

**##»*#*«»#######*#«*###
* #
* KUKAC program *
* *
« <c> Balaz* Pal 1983 *
* Budapest «
* *
* Listing on MICROTEAM *
* QL-development system *

* *
* Valaszolj «
* a kerdesekre! ft

* #
* a beallitott ertekek: *
* #
* sebesseg =100 »
* alma =50 *

mereg =5 *
* #
* <enter> valasz eseten *
ezek lesznek az ertekek*
* *
* A cursor billentyuk #
* segitsegevel *
* iranyithato a kukac *
* *
* <CTRL> megnyomasaval #
* a beallitott ertekek *
* megvaltoztathatok. «

Ha megszakadt,
barmelyik billentyu

1 enyomasara
ujra indul a jatek.

Lakasd jol a kukacot

!

Ne mergezd meg

!

Ne menj a falnak!
Vigyazz ne harapjon

sajat magaba 1

JO SZORAKOZAST!

460 REMark
470 REMark
480 REMark
490 REMark
500 REMark
510 REMark
520 REMark
530 REMark
540 REMark
550 REMark
560 REMark
570 REMark
580 REMark
590 REMark * *
600 REMark *»*********#*«****«##
610 :

620 MODE B.-DIM a* ( 1 7 , 34 ) : stat=0: sumi =P I : hsc=0: hsco
re=0: hangtomb
630 BEEP:pvy=l:pvx=l:py=l:px=5:pry=l:prx=5:SDATE 1

983,9, 15, 0,0,0:ok=0
640 BORDER 10,7,0: INK 0: ka ja=0: k*=

'
'

: PAPER#0 , 0 : I

N

K#0,7
650 AT 0 t 0:ka=0:FOR m=0 TO 16
660 aS(m) = '#'8cFILL*(" "

t 32>8c'#'
670 END FOR m
680 FOR n=0, 1 7: a* (n ) =F ILL* (

,, #" ,34)
690 a*<l,2 TO 5>=FILL*< 0' ,4) :a*<l,6)=«'
700 IF stat=l THEN 60 TO 780
710 seb*= 100' : PAPER 8: INK 7:CLS:AT 8 , 2: stat= 1 : CLS
#0: INPUT Sebess &CHR*<131)&*g (1 -100) ?

'
» se*: IF s

e*=* THEN se*=seb*:GO TO 740
720 IF se*>100 THEN seb$="l00"
730 IF se*<l THEN seb*="l"
740 seb= 101 -se$: CLS: AT 8,2
750 mka*= '50: INPUT 'Aim' S<CHR* L 1 40 ) & ' k sz'&CHR*C14
0)&'ma (1 - 200) 7 ' mkabt: IF mkab*<> " THEN mka*=mk
abt
760 CLS: AT 8,2
770 mer*='5':INPUT ' M ' &CHR$ ( 1 31 ) 8c ' rgek sz'&CHRS(14
0)8, ma (1 - 200) !merb*:IF merb$<> " THEN mer*=merb$
780 INK 0:PAPER 6:CLS:INK #0 , 7 : PAPER#0 , 0 : CLS#0 : AT
0,0: kaja=0
790 rand mka* , CHR* ( 151 ) : mka=mka*
800 rand mer$," + ":(ner=mer$
810 :

820 DEFine PROCedure rand <z,b*>
830 sumi -sumi 1 . 2: ka=0: IF z<l:z=l
840 IF z>200:z=200
850 IF sumi >3000: sumi = 1.379
860 RANDOMISE (RND (sumi )

)

870 REPeat zabi
880 x=RND(l TO 16):y=RND(2 TO 33)
890 IF a»(x,y)=" ":a$(x,y)=b$:ka=ka+l
900 IF ka=z:EXIT zabi
910 END REPeat zabi
920 END DEFine rand
930 :

940 PRINT a*:a*U,2 TO 5) =F ILL* (
' e '

, 4

)

950 IF KEYR0W(7)=2 THEN stat=0:GO TO 630
960 IF KEYRdW(l)=2 OR KEYROWCD-4 OR KEYR0W(1)=16
OR KEYR0W(1)=128 THEN ok=l:G0 TO 980
970 IF okOl THEN GO TO 950
980 IF kaja=mka THEN hgyoz : ugyes : GO TO 630
990 IF KEYR0W(7)=2 THEN stat=0:GO TO 630
1000 IF KEYR0W(1)=128 THEN k*=*l'
1010 IF KEYR0W(1)=4 THEN k*= i

'

1020 IF KEYROW(l)-2 THEN k*=h*
1030 IF KEYR0W(1)=16 THEN k*=e
1040 IF k*<>' ' THEN a*(py,px+l ) =k*
1050 IF k*='l' THEN py=py+l

THEN py=py-i
THEN px=px+l
THEN px=px-l

#' THEN hbum:fal:GO TO 630
THEN hbum: mereg: GO TO 630

1060 IF k*='f
1070 IF k*='e
1080 IF kS=h
1090 IF a*<py, px +l)
1100 IF a$(py,px+l)
1110 IF a*(py,px+l) INSTR ehl-f
O TO 630

THEN hbum:harap:G
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I,

1120 AT py,px:PRINT **'

1130 AT pry,prx:PRINT '
' : a* (pry ,prx+l ) pry=py:

prx=px:lF seb>l THEN PAUSE seb
1140 IF CODE ( a* ( py , px + 1 ) >=151 THEN kaja=kaja+l : AT#
0,1,0:PRINT #0, 'Alma= ' ; ka ja: hhami : GO TO 980
1150 IF k*=' ' THEN GO TO 980
1160 AT pvy ,pvx : PRINT '

'

1 > = '

' 1

»' THEN a$(pvy,pvx+l>=

THEN a$(pvy,pvx+l)='

THEN a$(pvy,pvx+l)='

THEN a* (pvy, pvx «-!> = '

1170 IF a*(pvy,pvx +

: pvx=pvx * 1 : GO TO 980
1180 IF a* (pvy ,pvx+l )

=

vx=pvx-l:GO TO 980
1190 IF a$(pvy,pvx+l)=
vy=pvy+l : GO TO 980
1200 IF a$(pvy,pvx+l)=
vy=pvy-l:GQ TO 980
1210 GO TO 980
1220 :

1230 DEFine PROCedure harap
1240 fest 7,0
1250 PRINT " A kukac mag "&CHR* (140) &"ba harapott"
1260 gyi

1

1270 END DEFine harap
1280 :

1290 DEFine PROCedure fal
1300 test 0,4
1310 PRINT " A kukac falnak merit"
1320 gyil
1330 END DEFine fal
1340 :

1350 DEFine PROCedure mereg
1360 fest 7,1
1370 PRINT " A kukac m M &CHR* ( 131 ) Vrget evett"
1380 gyxl
1390 END DEFine mereg
1400 :

1410 DEFine PROCedure gyil
1420 hullaS=" "StCHR* ( 131 )Sc"s ki m"&CHR* ( 153) &
"It!
1430 PRINT hull a*: PR I NT
1440 CSIZE 0,0:FOR i=l TO 26 :PRINT "Te gyilkos !

1450 PRINT "Te";
1460 AT 0,0 : PAUSE
1470 END DEFine gyil
1480 :

1490 DEFine PROCedure f est (betu,hatt)
1500 PAPER hatt:INK betu: CLS: CSI ZE 3,1: AT 0,0
1510 END DEFine fest
1520 :

1530 DEFine PROCedure ugyes
1540 fest 0,5:PRINT " A kukac j "&CHR* ( 150)V 1 1 ak
ott! ": PRINT
1550 CSIZE 0,0:FOR i=l TO 59:PRINT CHR* ( 167) Vgyes

1560* PRINT CHR*( 167) «*
M gye" ;

1570 l do$=DATE* (DATE) : po= '

:
' INSTR ido$: ido$=idof

(

po-2 TO LEN ( i dol )

)

1580 sumi=ido*(l TO 2) *3600+i do* (4 TO 5)*60+ido*(7
TO LEN (i do*)

)

1590 hsc=10»INT ( ( 100»mka+50*mer ) /sumi

)

1 600 f o$-"Alma=" : po$= "
M

" &CHR* ( 1 3 1 )
&

" reg=

"

1610 pont*="Pontsz "&CHR* ( 140) &"m="
1620 PAPER #0,4 : CLS #0 : INK #0,0 : AT #0,0,0 :

PRINT #0, fo$!kaja:AT #0,0,23: PRINT #0 ,
pa* ! mer : AT#

0, 1 ,0:PRtNT#0, " Id"&CHR* ( 1 33) &
" = "

' ida*: AT#0, 1 ,23: PR
INT#0, pontSlhsc
1630 AT #0,3,10 : PRINT #0, "Max. "fcpont* ! hscore:

I

F hsc > hscore THEN hscore = hsc
1640 PAUSE
1650 END DEFine ugyes
1660 :

1670 DEFine PROCedure hhami
1680 BEEP 2700,250,10,800,-2,30000,8,6
1690 END DEFine hhami
1700 :

1710 DEFine PROCedure hbum
1720 BEEP 10600,22, 100,500,4, 15000, 7, 0:PAUSE 20
1730 BEEP 0,150,10,18000,-4,400,6,0
1740 END DEFine hbum
1750 :

1760 DEFine PROCedure hgyoz
1770 FOR i=0 TO 12

TO hossz ( l ) : BEEP 2000, hang

d

1780 IF i=l: PAUSE 10
1790 PAUSE 10: FOR h=l

) : PAUSE 2
1800 END FOR l

1810 END DEFine hgyoz
1820 :

1830 DEFine PROCedure hangtomb
1840 RESTORE
1850 DATA 15,10,10,10,5,10,10,10,5,12,10,15,5,20,1
0,23,5, 17, 10, 12,5,9, 15, 10, 10, 15
1860 DIM hossz ( 12) , hang ( 12) : FOR i =0 TO 12: READ hos
sz ( i ) ,hang

(

i )

1870 END DEFine hangtomb

Hilbert gorbe
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730

REMar k

REMark
REMar

k

REMark
REMark
REMar

k

REMark
REMark
REMark
REMark
REMark
REMark

****************************

(c)

HILBERT gorbe

Bodolai Tibor 198!
Budapest

Listing on MICROTEAM
QL—devel opment system

*
*
*
*
*
*
*
*
.*

****************************

REMark mainline
SCALE 1024,0,0
CLS
n=5
h0=1024
i=0: h=h0: x0=h DIV 2:y0=x0
REPeat 1 oop
i=i+l:h=h DIV 2:hh=h DIV
x0=x0+hh: y0=y0+hh
PENUP:LINE x 0 , y0 : PENDOWN
TURNTO 0
a i

IP i=n:EXIT loop
END REPeat loop
STOP

DEPine PROCedure a(i)
IP i>0
d i - 1 : TURNTO 180: MOVE h

a i -1 : TURNTO 270: MOVE h

a i — 1 : TURNTO 0:MOVE h

b l-l
END IF
END DEFine a

DEFine PROCedure b(i)
IF i>0
c l-l: TURNTO 90: MOVE h

b i-1: TURNTO 0:MOVE h

b l-l: TURNTO 270: MOVE h

a i-1
END IF
END DEFine D

DEFine PROCedure c(i)
IF i>0
b i-1: TURNTO 0:MOVE h

c i-l: TURNTO 90: MOVE h

c i-l: TURNTO 180: MOVE h

d i-1
END IF
END DEFine c

DEFine PROCedure dfi)
IF i>0
a i-1: TURNTO 270: MOVE h

d i-1: TURNTO 180: MOVE h

d i-1: TURNTO 90: MOVE h

c i-1
END IF
END DEFine d
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Gal Tamas (Salgdtarjdn. Ybl Miklos lit 88.) olvasdnk egy j6-
kora Primo t$blazatot kiildott hozz$nk. Kulcssz6 tSblazatSt
most, a gep kommunik6ci6s teriilete>6l k6szltett tablazatat
pedig januari sz£munkban kozoljiik.

A Primo mikroszamitogepbol ma> tobb ezer darab kerult for-
galomba, kinek oromere, kinek kisebb-nagyobb bosszusS-
ga>a. Mindez ideig azonban csak alig csurran-cseppen a gep
felhasznalas^t segfto inform£cio. A Hardver fuzet megjele-
n6se komoly tamogatSst nyujtott a gep felepit^senek mog-
ismer6s6hez, do a Szoftver fuzet e k6zirat elk^szfteseig meg
mindig hozzSferhetetlen volt. A ROM ,,megfejtese", ertel-
mez^se, a hasonlo glpek tanulmSnyozasa, valamint a gyart6
segftsege nyomSn dsszeallitottam ket tdblazatot, melyek
m^sokat is erdekelhetnek, igy azokat itt kozz^teszem.

Termeszetesen, az informaciok megszerzesi modjSbo! ad6-
d6an, jonehany t£ves e>telmez6s vagy hiba is becsuszhatott,
amiert ezuton is mindenki szives eln6z6s6t ke>em.

A kulcsszd tSblazatban feltuntetett billentyOk egyszerre tor-
t6no e>int6sekor a gep a kulcsszd k6dj3t frja be a programba,
s ennek megfeleloen is listSzza ki. de sajnos bevitelkor ez m6g
nem Iathat6. A tervezdk azonban biztosftottak lehetosgget a
kozvetlen kifrasra is. 6s egy kb. 4 byte-os seg6dprogrammal
a kulcsszavak azonnal a k6*pernyore keriilhetnek.

Kulcsezo BiHentyu K6d (Token) Belepesi cim

Hexa

Ku!cssz6 BiHentyu K6d (Token) Belepesi cim

Hexa Dec Hexa Dec

ABS IV D9 217 0977 2423
AND |R D2 210
ASC

. v F6 246 2A0F 10767
ATN 1* E4 228 15BD 5565
AUTO B7 183 2008 8200
BEEP CTR | 6 9C 156 01 84 388
CALL

1 A C1 193
CDBL

1 q F1 241 0ADB 2779
CHR$

1 w F7 247 2A1F 10783
CINT

1 o EF 239 0A7F 2687
CLEAR |8 B8 184 1E7A 7802
CLOSE 1* A6 166 03CE 974
CLS CTR jd 84 132 3CFC 15612
CONT |3 B3 179 1DE4 7652
COS

1 a El 225 1541 5441
CREATE

1 AB 171 03A0 928
CSNG

* P FO 240 0AB1 2737
DATA CTR j h 88 136 1F05 7941
DEFDBL 9B 155 1E09 7689
DEFINT CTR iV 99 153 1E03 7683
DEFSNG CTR li 9A 154 1E06 7686
DEFSTR CRT jx 98 152 1E00 7680
DELETE |6 B6 182 2BC6 11206
DIM CTR jj 8A 138 2608 9736
EDIT CTR

i a 9D 157 2E60 11872
ELSE CTR

f
u 95 149 1F07 7943

END CTR je 80 128 1 DAE 7598
ERL C2 194 24DD 9437
ERR *c C3 195 24CF 9423
ERROR CTR jO 9E 158 1FF4 8180

EXP
FIX

FOR
FRE
GOSUB
GOTO
IF

INKEY $

INP
INPUT
INT

LEFTS
LEN
LET
LIST

LLIST

LOAD
LOG
LPRINT
MID$
NEW
NEXT
NOT
ON
OPEN
OR
OUT
PEEK
PI

POINT
POKE
POS
PRINT
RANDOM
READ
REM
RESET
RESTORE
RESUME
RETURN
RIGHTS
RND
RUN
SAVE
SCREEN
SET
SGN
SIN
SQR
STEP
STOP
STR$
STRING $

TAB(
TAN
TEST
THEN
TO
TROFF
TRON
USING
VAL
VARPTR

CTR ja

)Z
CTR jq
CTR | m
CTR jo

I I

|o
CTR 1|

IX
J*

l«
CTR | |

M
}l

r
i

"

I*

I i

CTR jg
|K

I I

I"
IS
|1

|e

|H
|F

10
I 2

CTR jf

CTR Jk
CTR | s

CTR j b

CTR
CTR
CTR

i P

It

I*

IV
[0
Jn

I
-

I •

I
c

|W
lb
|A
|L

It

It

I
D

I
<

jc

I)
|J

CTR ;w
CTR jv

I ?

I"
It

CTR

CTR

CTR

E0

F2

81

DA
91

8D
8F

C9
DB
89

D8
F8

F3

8C

B4
B5
A7
DF
AF
FA
BB
87

CB
A1

A2
D3
AO
E5

C8
C6

B1

DC
B2
86

8B
93

82

90

9F

92

F9

DE
8E

AD
AE
83

D7
E2

DD
CC
94

F4

C4
BC
E3

A9
CA
BD
97

96

BF
F5

CO

Dec Hexa Dec

224

242

129

218

145

141

143

201

219

137

216

248

243

140

180

181

167

223

176

250

187

135

203

161

162

211

160

229

200

198

177

220

178

134

139

147

130
144

159

146

249

222

142

173

174

131

215

226

221

204

,148

244

196

188

227

169

202

189

151

150

191

245

192

1439

0B26
1CA1
27D4
1EB1
1EC2
2039

01 9D
2A1F
21 9A
0B37
2A61

2A03
1F21

2B2E
2B29
050F

0809

2067

2A9A
1B49
22B6
25C4
1F6C
03C2

5177

2854

7329

10196

7857

7874
8249

413

10991

8602

2871

10849

10755

7969

11054

11049

1295

2057

8295

10906

6985

8886

9668

8044

962

0629 1577
2CAA 11434

0132 306

0617 1559

27F5 10229
206

F

8303
01 D3 467

21 EF 8687

1F07 7943
05E8 1512
0602 1538

1FAF 8111

1EDE 7902
2A91 10897

14C9 5321

1EA3 7843

04CD 1229
1997 6551

05DF 1503

098A 2442
1547 5447

13E7 5095

1DA9 7593
2836 10294
2A2F 10799

15A8 5544

059B 1435

1DF8
1DF7
2CBD
2AC5
24EB

7672

7671

11453

10949

9451

Megjegyzet: (1 ) wbkoxbillentyfl (SP)
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A szoftver altal kozvetlenul nem tamogatott. de a belepesi

cimeken I6v6 JP b3b2 ugro utasit6sok atirasaval bovit6sre

felhasznalhatd parancsok, utasi'tasok es fuggv6nyek:

Kulcsszo Billentyu K6d (Token) Belepesi elm

Hexa Dec Hexa Decec

CM D CTR \ e 85 1 33 A-i 71* i /j 1
1 O/OO

CVO 1 h E8 232 At KC«*1 DC 1 6734

CVI f E6 230 At CO 1 6722

rv/civs » 9 E7 231 At Rfi* I DO I D /zo

ucr 1 0 BO 176 41 5B 16731

EOF ( i E9 233 41 61 16737

FIELD i # A3 163 41 7C 16764

FN
i > BE 130 4155 16725

fn AC 172 41 9A 16794

GET 1 $ A4 164 417F 16767

INSTR C5 197 41 9D 16797

KILL 1
* AA 170 4191 16785

LOC u EA 234 41 64 16740

LOF EB 235 41 67 16743

MERGE
i ( A8 168 41 8B 16779

MKDS
1
" EE 238 4170 16752

MKI $ 1 1 EC 236 41 6A 16746

MKS$ m ED 237 41 6D 16749

PUT <% A5 165 4182 16770

TIME $ jG C7 199 41 76 16758

Peldakent irtam egy kis programot, mely Iehet6v6 teszi a

kulcsszavak kozvetlen k6pernyore vitelet. Roviden a mukd-

deserol

:

A 30010 sor a g6p mem6riam6retet6l fiiggoen (32, 48. 64)

atirja a BASIC altal hasznalhat6 memdriaterulet v6gcim6t.

es beallitja a rendszervaltozokat.

A 30030 sor beirja a billentyupuffer teruletre a ket gepi prog-

ramot, melybol az elsonek csak annyi a funkcioja, hogy a

mSsodikat atirja vegleges hely6re (h6zi feladat: miert?).

A 30040 sor meghlvja ezt az atiro szubrutint.

A 30050... 30080 sorok kiirjak a kepernyore az esetleges

RESET utani teenddket, melyeket c6lszeru feljegyezni.

V6gul a 30090 sor 6tlrja a 4027H (16423) clmen kezdodo ugr6

utasitas ugr6si cfm6t, s igy a "
\
" billentyG hasznalata eseten

a most beirt szubrutinra adodik at a vezerles.

RESET eseten eloszor az eloirt parancsokat irjaik be, s csak

ezutan folytass6k a programbeirast' vagy futtat6st! Aki

ASSEM BLER-rel is rendelkezik, annak eleg a k6pernyome-

moria elotti 41 byte-ot magnora mentenie (a 30110 sor ada-

tait) 6s a k6t POKE valamint CLEAR parancsok ut6n betolt-

heti.

Az egyszer belrt program bent is hagyhat6 (ez az oka a magas

sorszamoknak), ekkor RESET ut6n elegendo a RUN30000

parancs kiadasa is. RESET-ig, illetve kikapcsolasig a szub-

rutin ,,6I", teh6t barmikor hasznalhato.
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Sokak altal kedvelt Posta rovatunk ezuttal egyetlen level-

b6l 6s egy szerkeszt6i uzenetb6l all. A szerkesztoi uzenet

maganiigynek l$tszo „rendorsegi tud6sltas"-sal kezdodik:

1985. november 16-an az esti drikban a Budapest V.. Apaczai

Csere J. utcaban parkold TY 79-71 frsz. Skoda gepkocsibbl

ismeretlen tettes kiemelte 6s ellopta a gepkoesi tulajdonosa-

nak, Angyalosi Laszlbnak t6skaj6t. A taska n6hany igazolva-

nyon 6s papirokon kivul semmi m6st nem tartalmazott.

Az anyagi kar jelentektelen.

Sajnos. kedves olvasoink, a t6ska ,,ertektelennek " minosulo

tartalmaba tartozott egy sor megjelenesre v6r6 BIT-LET-

k6zirat. Tobbek kozt a Posta rovat 6s a Szoftverotletek

szinte p6tolhatatlan anyagai. Ezekrol ugyanis masolatok nem
k6sziiltek. Igy h6t ezuton k6rjiik azokat a kedves olvasdkat.

akik az elmult h6napokban szoftverotleteket kuldtek hozz6nk,

s azokat nem I6tt6k viszont lapunkban, s levelet sem kaptak

tdlunk. amelyben a nem-kozl6s t6nyet jelentettuk volna.

ha idejiik, energiajuk 6s masolatuk engedi, kuldjek el meg
egyszer hozzank otletuket.

Ugyancsak k6rjuk azokat, akik a Posta rovatnak irtak, s ha-

sonlokeppen nem kaptak v6laszt, szinten tegyek meg ked-

viinkert, hogy m6g egyszer frnak.

Cserebere- es szoftverbe>rze-aj6nlatokra - mondanunk sem
kell - ugyanez vonatkozik.

Eln6z6st, hogy mag6n6letiinkkel untattuk a kedves olvasdkat,

de ugy gondoltuk, hogy ezuttal a maganiigybol koziigy lett.

S v6rjuk leveleiket.
BIT-LET szerkesztdseg

Hirth Tibor (6430 Bacsalmas) hosszu 6s erdekes Ievel6t nem
kozoljuk. de ugy gondoljuk, az 6ltala felvetett k6rdesekre

reagalnunk kell. ioao
1. PRIMO fiizetsorozatban megjelent a HARDVER-LEIRAS.
Ebben mind a gep, mind a B-... sorozatu g6pekbe be6pitett

joystick-interface kapcsol6si rajza megtalalhato.

Hasonlo. konnyen hozz6f6rheto HT-anyagrol nem tudunk.

2. A SZUPER BIT-LET sajnos m6g mindig k6szul. Jelenleg m6r

nyomd6ban van. Megjelen6se jov6 6v elej6re v6rhat6.

3. N6h6nyan m6r erdeklddtek kiilonbozd rendszerprogramok

kezeles6r6l. Azonban ugy 6rezziik, hogy annyira nem koz-

6rdekuek ezek a k6r6sek, hogy az amugy is szukos terjedelem

nagy resz6t erre forditsuk. (Hiszen egy-egy program Ieir6sa

sokszor 10-15 oldaln6l is tobb.) Azonban ha tovabbra is lesz

ig6ny ezekre, akkor bizony tenniink kell valamit.



Kovetkezd sz&munk ;p^^^^^^uikn

ZSAKBA-
MACSKA
ny e ro

Ism6t egy olyan palyazat, amelyben korra 6s nemre val6
tekintet nelkiil mindenki reszt vehet. Raadasul egyfordu-
16s, tehat mindossze az alabbi feladatot kell jol megoldani
ahhoz, hogy reszt vehessen valaki a januar vegi sorsola-
son, amelyben a szerencses egy, a Novotrade altal ossze
aUitott csomagot kap. Ebben kulonbozo, a Novotrade
altal forgalmazott szoftverek lesznek.
Feladatunk ismet egy jat^kkal kapcsolatos.
A jat6kot 24x24-es negyzetracsos papi'ron ketten jatsszak

.

A kezdd jatekos jele legyen pi. X, a m6sodik6 0. A j6t6ko-
sok felv6ltva I6pnek, egy I6p6s mindig abbol 611, hogy a
soron kovetkezd jatekos kivalaszt egy - m6g uresen
alio - n6gyzetet, s abba berajzolja saj6t jel6t. A jat6k
akkor 6r v6get, ha valamelyik j6tekosnak sikeriil 5 kdz-
vetlenul egymas folotti vagy 5 kozvetlenul egymas mel-
letti mezot elfoglalni, ekkor az a jatekos nyer; illetve
(termeszetesen) a j6t6k akkor is veget 6r, ha m6r minden
n6gyzetbe kerult jel, de egyik jat6kosnak sines 5 egym6s
melletti vagy 5 egym6s feletti - ekkor a j6t6k dontetlen-
Megjegyezzuk, hogy a j6t6k csak abban kulonbozik a
j6l ismert AMOBA nevu jat6ktol, hogy most az 6tl6s
iranyokat ,,nem szamitjuk".

A feladat ezek utan a kovetkezd:

Bizonyitsuk be, hogy a masodik mindig tud ugy j6tszani,
hogy a kezdo ne nyerjen ! Teh6t ha a masodik jol j6t-
szik, akkor biztosan nyer vagy legalabb dontetlent 6r
el.

Felhivjuk paly6z6ink figyelm6t, hogy a ,, bizonyitsuk be"
azt jelenti, hogy az 6llitast egy szabatos logikai gondolat-
menettel megindokoliuk. Azt szeretjuk, ha az ilyen in-
doklas min6l kevesebb matematikai (j6t6kelm6leti stb.)
fogalmat 6s 6llftast haszn6l fel, teh6t lehetoleg csak a
jozan eszre hivatkozva kell minket meggyozni arrbl, hogy
a feladat 6llrtasa igaz. S m6g egy: az indoklas ne tartal-

,
mazzon olyan allitast, amely eleve onmagaban nem
igaz! (Ez sajnos el6g gyakori hiba versenyz6inkn6l.)
Ha pedig valaki tobb esetet kiijonboztet meg, akkor bizo-
nyitsa azt, hogy minden lehetseges esetet bemutatott!
V6gul megjegyezzuk, hogy 6riiln6nk neki, ha kapn6nk
(papirra lefrt) programokat is, melyek masodikkent k6-
pesek ugy jatszani, hogy ne veszitsenek. Ez6rt azonban
plusz pontot nem tudunk adni. Legfeljebb azt ig6rhetjuk,
hogy a programokert cserebe a bizonyitas esetleges
kisebb hian\ ossagai felett szemet hunyunk.
Jo szorakozastf
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